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НИКОЛИНАТУТУШ

КАКОКОДНАСЦРКВЕИДАЉЕЛЕТЕ

Мотивлетећецрквечестјеународнимпредањимаилеген
дамаонастанкупојединихцркаваиманастира.1РоманомОпсада
црквеСветогСпасаГоранаПетровићањемуседодељујеизначајна
улогаусрпскојуметничкојкњижевности–чудесноуздизањема
настираЖичесредишњијеиглавнимотивроманакојисесматра
једнимоднајбољихостварењасрпскепрозепоследњедеценије
XXвека.2Управовеликикњижевноисторијскијазкојијемотив
летећецрквепремостиочинигапосебнозанимљивим.Главнопи
тањекојесепостављајестеукомобликусе,уодносунапредло
жакнароднекњижевности,овајмотивуПетровићевомделуоства
рује,штајеонодсвојепрвобитностизадржао,аштаизгубио.

Ународнојкњижевностицрквепрелећусједногместана
другозатоштосуоскрнављене–улогаопоганитељацрквеприпи
сујесеилижени(жениуопште,муслиманки,Циганки,црквења
ковојжени),илиТурцима.3Запредањаовогтипакарактеристич
нојепостојањедвеоснове,историјске(догађајикојисусезаиста
збилиикојисуузроковалирушењецркве,каоињенуобнову)и
религиозне,којапрекриваисторијску,акојасеодносинатумачење
нестанкаипојављивањацрквекаочудаоствареногснагомвере.4
Црквачијајесакралностугроженапремештасесамаилијепре
носиБог,СветиАранђео,неприроднесилеилимолитвапопова,

1 РадославЉ.Павловић,Какосукоднасцркве„летеле”,Научнодело,
Београд1961,20–21;БожидарКрстановић,„Етнолошкисмисаолегендеопре
летањуцркава”,ЗборникЕтнографскогмузејауБеограду:1901–2001,ур.Јасна
БјеладиновићЈергић,Чигоја,Београд2001,505.

2 МихајлоПантић,Александријскисиндром3,Матицасрпска,НовиСад
1999,190.

3 Р.Љ.Павловић,нав.дело,20–21
4 Исто;Б.Крстановић,нав.дело,510.
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асветоседешаваувременскоминтервалуодсмркавањадосви
тања,дакле,заједнуноћ.5Неретко,црквасеодређеновремеза
државаурецикакобисеочистилаодгрехапренегоштосеспусти
набезбедно,чистоместо.6Притоме,принципибинарнелогике
основнисупринципиорганизацијепредања,будућидасеуњима
реалноисторијскоискуствосводиуоквиремитопоетскеслике
света.7

Основниелементимотиваопрелетањуцркве,карактеристич
нообрађениимодификовани,присутнисууПетровићевомделу
(светињуугрожавајупреступницитуђини,постојањеисторијске
ирелигиознеоснове,учествовањебожанскихбићауспасавању
светиње,чудотворнаснагавере,лустративнамоћводе,принципи
бинарнелогике,митскиелементи),стимдасууочљивебројне
новинекојесеврлоскромномогуназватиразгранавањеммотива
(улогаоцаСпиридонаиБлашка,флорализацијахрама,значењеи
функцијаанђеоскогпера,ликдохијараДанилаиАндријеСкадра
нина),акојесуодпресудногзначајазасагледавањеиразумевање
функцијекојамуседодељујеуоквируширеструктурекакваје
роман.

Жича–причаиисторија

РоманескнапричаоуздизањуманастираЖичеицрквице
СветихТеодораТиронаиТеодораСтратилатаимасвојеисториј
скоупориштеубугарскојопсадижичкогманастиракрајемXIII
века,тојест1291.или1292.године.СредњовековнизначајЖиче
добројепознат–уњојјебилосмештеноседиштеаутокефалне
српскеархиепископије,збогчегајепосталасимболсрпскесамо
сталности,какодржавне,такоиверске,духовне.8Каосабирна
тачканационалногирелигиозногидентитетаједногнарода,Жи
чаjeималастатусверскогикултурногцентрасрпскесредњове
ковнедржаве,местаодвеликеважности,којајојсенеодричени
уфиктивномсветуромана.

5 Р.Љ.Павловић,нав.дело,21,23.
6 Исто,18,20.
7 ЈеленкаПандуревић,„Очудесним,подземнимилетећимцрквамасрп

скеусменетрадиције”,Живареч,ур.МирјанаДетелић,СнежанаСамарџија,
БалканолошкиинститутСАНУ,Београд2011,407.

8 МанастирЖича„биојеседиштепрвогсрпскогархиепископа.Проглас
независнеархиепископијесрпскеизвршенјесвечаноуцркви,итомприликом
јеизвршенцрквениакт,којијебиоусвезисакрунисањем,посвојприлици,
миропомазање.Усаборнојцрквиманастирскојбивалисукрунисаникраљеви
иустоличаваниархиепископи”(ВладимирР.Петковић,Прегледцрквенихспо
меникакрозповесницусрпскогнарода,Научнакњига,Београд1950,119).
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УромануманастирЖичазаузимаизузетноповлашћеноме
сто,онајесредиштедогађањарадње,тачкапресекасвихнаратив
нихтокова,а„каохрамцентарје’нашегсвета’,везивнатачканеба
иземље,људскогибожанског,предакаипотомака”9,чворсваког
српскогвремена.10Каосвакосветоместо,умитскомкључу,Жича
представљапосвећенусликуКосмоса,уређеногпростора,чију
свепрожимајућухармонијучиталацспознајенапочеткуромана,
акојусвакиспољашњинападпретидапретвориуХаос.11Због
тога,каоиународнимпредањима,оникојинастоједасвојимпри
суствомиделовањемдесакрализујупросторцрквејесуприпад
ницитуђезаједнице,оникојидоносеразарањеисмрт.Њихова
атрибуцијаодговараатрибуцијискрнавитељаизнароднекњижев
ности,аглавнаодликаовогпоступкајестедемонизовањестраног,
оногкојиније„наш”икојичинизло.12Демонизовањеопсадника
карактеристичнајеодликаПетровићевогдела,аостварујесепосред
ствомупотребенаслеђаизфолклорнетрадицијеихришћанских
учења,13причемусе,изједначавајућинепријатељесадемонима,
призиваиархидемон,првобитнаАждаја,14сведенаназмијукоја
гризесвојрепиопасујеструкпредводникапохода,видинског
кнезаШишмана.15

9 МаринаТокин,„Традиционалнепредставе,веровања,ликовииоблици
уграђењуромана’ОпсадацрквеСветогСпаса’ГоранаПетровића”(рукопис),
НовиСад2010,10.

10 Жичутакодоживљавајуионикојижеледајепохарају.Видинскикнез
Шишманкаже:„Али,првоваљаЖичу!Тујечворкојитребапресећи,дасесвако
српсковреме,ипрошло,исадање,ибудуће,распеунедоглед!”(ГоранПетровић,
ОпсадацрквеСветогСпаса,Народнакњига,Београд2008,310).

11 ОхрамукаопосвећенојслициКосмосаиовечитомнастојањуКосмоса
дасеодупресиламаХаосавиди:МирчеЕлијаде,Светоипрофано,Издавачка
књижарницаЗоранаСтојановића,НовиСад2003,95,103–106.

12 Б.Крстановић,нав.дело,508.
13 Оелементиматрадиционалнихпредставаиверовањавезанимзаде

монскабићауизградњиликоваопсадникавиди:М.Токин,нав.дело,39–43;о
библијскимелементимавиди:БиљанаТурањанин,„Интертекстуалнораслоја
вањероманаОпсадацрквеСветогСпасаГоранаПетровића(КонтекстБиблије
исредњовјековнекњижевностиунастави)”(рукопис),НовиСад2014,57.

14 ОАждајикаоархидемонувиди:М.Елијаде,нав.дело,96.
15 Усредњемвекупојассесматраовластелинскиматрибутомисимболом

вазалногдостојанства,којесепреносилосаоцанасина(ЗојаКарановић,Небе
сканевеста,Чигоја,Београд2010,189).Ускладусатим,анаосновуизгледа
појаса,кнезШишмансеможеодредитикаослугаХаоса,демонкојидоносизло
(нанеколикоместауроманузмијеседоводеувезусаопсадницима(нпр.Г.Пе
тровић,нав.дело,216),асматрасеидасуихзапоселидемони(исто,199)).При
томе,змијакојагризесвојрепсимболјевечности(М.Токин,нав.дело,24),што
бизначилодасесимболичкисмисаозмијенаШишмановомпојасуможепро
тумачитикаопредстававечитеборбеизмеђуДобраиЗла.Његоволокусно
одређењенасрединителаелеменатјекосмогонијскогмитакојиасоцираверо
вањедапостојисветизнаднасисветисподнас(З.Карановић,нав.дело,180),
штобикаопросторвечитеборбеДобраиЗлаодређивалонашсвет,светкоји
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ОтацСпиридонилипричаумалом

Уромануопсадаманастирапочињеоногтренуткакадаотац
Григорије,отворившичетвртипрозорСавинекатихуменије,на
светлиуторак,угледасилнувојскувидинскогкнеза.16Запрепашће
номонашкобратствоодлучуједапоступипосаветунајстаријег
међуњима,оцаСпиридона.Позивајућисенаспасоноснипоступак
монахаВатопеда,17онпредлаже:„УмолимоВишњегдаовомецвету

сеналазиизмеђугорњихидоњихпредела.(Овајпримердобарјепоказатељ
какосеархипричаовечитојборбиДобраиЗла,чијуснагуПетровићевоприпо
ведањедобија(М.Пантић,нав.дело,185),успешноостварујеинасвоммикро
плану.)Притом,узимајућиуобзириширепросторноодређење(кнезШишман
сеналазиуокружењужичкогманастира,подједнакоудаљеногодвизантијског
ЦариградаилатинскогРима),Жичасепотврђујекаоцентартогнашегсвета,
срединасредине.

16 Означавањеуторкакаоданакадасеопасностјављанијенималослучај
но,собзиромнатодасеуторакутрадиционалнојкултуриСрбасматранајне
срећнијиим,најгоримданом(МилеНедељковић,ГодишњиобичајиуСрба,„Вук
Караџић”,Београд1990,253),атоверовањеочувалосеујошједномПетрови
ћевомделу:„Утеглипекмезаначетојупонедељакникаданеможедасезапати
плесан!(...)Никњигунипоштонеотварајууторак.Откадајесветаивекапоне
деоникједобарданзапочетак.Уторникјебаксузан,ћорав.Додалабих,итраљав”
(ГоранПетровић,Ситничарница„Кодсрећнеруке”,Народнакњига,Београд
2000,19).

17 КраткоприповедањеоманастируВатопеду,једномоднајстаријих,
највећихинајлепшихсветогорскихманастира(БраниславТодић,„Српскеумет
ничкестаринеуманастируВатопеду”,ЧетвртаказивањаоСветојГори,ур.
МирјанаМилосављевићиМирјанаЖивојиновић,Просвета,Београ2005,136),
јошједанјеначинуспостављањаконтинуитетасатрадицијомкојусууспоста
вилипраоципрвесрпскевладарскединастије,СветиСимеониСветиСава,
будућидајеВатопед,„поредХиландара,унајвећојмерибиовезанзапородич
нутрадицијуНемањића”(ДушанКораћ,„СветаГораподсрпскомвлашћу
(1345–1371)”,ЗборникрадоваВизантолошкогинститута,31,ур.БожидарФер
јанчић,ВизантолошкиинститутСАНУ,Београд1992,70).Ватопедје,преХи
ландара,биоместосусретавизантијског,светогорскогисрпскогправославља
–уњемусекрајемXIIвеказамонашиоРасткоНемањић,аубрзонаконтогау
Ватопедјепристигаоињеговотац,великижупанСтефанНемања(Б.Тодић,
нав.дело,136–137).ВеликапажњакојусуСаваиСимеонпоклањалиманасти
рудопринелајеразвојуинеговањуњиховогктиторскогисветитељскогкулта
одстраневатопедскихмонаха(исто,149);сдругестране,„Ватопедјезбогкулта
светихСимеонаиСавеочитозадржаопосебноместоуочимањиховихнаслед
никанасрпскомпрестолу”(Д.Кораћ,нав.дело,54)–потоњисрпскивладари,
сведопропастисрпскесредњовековнедржаве,указивалисупоштовање,даре
жљивостиблагонаклоностовомсветогорскомманастиру.Посматрануконтек
стуживотаиделаСветогСаве,каоместогдесезамонашио,Ватопедјепочет
натачкањеговепосвећеностицрквиислужбиБогу,доксекаонајвишатачка
његовихпостигнућаможеодредитиЖича,каосимболсрпскесамосталности
–утомсмислу,Ватопедјењенпредак,местоодаклејесвепочело.

Међутим,причаоватопедскомчудунијејединаупутницакаовоммана
стиру.Уроманусенанеколикоместа,каодеодрагоценостикојесечувајуу
Жичи,спомињеБогородичинпојас(нпр.Г.Петровић,ОпсадацрквеСветог
Спаса,67,353),једнаоднајцењенијихватопедскихреликвијазакојусесматра
дајесрпскогпорекла(Б.Тодић,нав.дело,145).Наиме,БогородичинпојасЖича
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нашеготачастваподаристабљику,довољновисоку,небисмоли
сеуздиглиизнаддомашајастрашногнападача.”18ТакоотацСпи
ридон,каоонајкојичувасећањенасветогорскиманастириње
говочудо,преузимаулогуносиоцаипреносиоцатрадицијског
знања–причаоватопедскомчудупреносисесколенанаколено,
попутпричеусменекњижевности,инудинадууспасжичким
монасима.

ОтацСпиридонимазначајнуулогутокомсвихфазаопсаде,
тј.токомцеловременоглебдењацркве,збогчегајењеговомлику
потребнопосветитивишепажње.Карактеристикекојемусепри
писују,пресвегастаростчијисекоренипружајудовременаСте
фанаНемање,неузимањехранеипића,посвећеностмолитвии
малоглагољивостнаивицићутања,представљајуоцаСпиридона
каомонахакојијеготовопотпуноприсутанудуховномсвету,
толикодагачестомеђусобомосталимонасиинепримећују.19
Наведенеособинечинегапогоднимпреносиоцемважнихзнања,
будућидајеонивезасапрецима,причемувеликизначајимају
његоверечи.20

ДеловањеоцаСпиридонатокомопсадеманастираукључним
тренуцимазањеговопстанак(напочетку,кадасеодлучујеоначи
нуодбране,затимукритичномтренутку,кадаманастирупрети
падурукенепријатеља,инакрају,кадамеханичкаптицакљуца
нитопстанкаЖиче)свакипутседоводиувезусаречима,пажљиво
биранимипунозначним,паипретога–његовастаростодређује
сенаследећиначин:„оногаштојејошсаблагороднимСтефаном

јепоседовалаураномXIIIвеку,каодарСтефанаПрвовенчаног,азбогнеколико
путапоновљеногстрадањаЖиче„лакојемогаобитиоднетизовогманастира,
инепознатимпутевимадоспетиуВатопед,гдесепрвипутпомињеуXVIвеку”
(исто,146).Такође,знајућиколикуважностписацдодељујеречимаињиховом
очувању,нијезанемарљивподатакдаовајсветогорскиманастир,јошодНема
њиногдоласка,постаједомсрпскихмонахакојисутупреписивалиипреводи
ликњигесагрчкогнасрпски,збогчеганечудичињеницадасеуватопедској
библиотециналазиседамсрпскихрукописнихкњига,одукупнодеветсловен
ских,писанихизмеђуXIVиXVIIвека(исто,151).ТрадицијадауВатопеду
обитаваипонекисрпскимонахјошувексеодржава(исто).

18 Г.Петровић,нав.дело,73.
19 Исто,72.
20 ПерсидаЛазаревићдиЂакомоговорећиоликуоцаСпиридонаупу

ћујенаПисмостуденичкомигумануСпиридонуСветогСаве(„Загонеткасветог
Симеонау’ОпсадицрквеСветогСпаса’ГоранаПетровића”,ЛетописМатице
српске,год.180,књ.474,св.5,новембар2004,668)укомесекаонајбитнијеис
тичепоштовањезаветакојеобезбеђујеживотдуше,чакипоценугубитка
свегаосталог,акојесеостварујенепомућеномснагомвереимолитвом(Свети
Сава,Сабранадела,прир.ипрев.ТомиславЈовановић,Српскакњижевназа
друга,Београд1998,227–229).Негубећинадуинеодступајућиодмолитве,
разговорасаБогом,ликоцаСпиридонадобијаиулогучувара,поштоваоцаи
преносиоцаСавиногзавета.
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Немањомзборио”.21Тако,посредствомречикојеизговара,време
номиначиномнакојиточини,остварујесеињеговлик–прво
јетопричаоватопедскомчуду,затимпорукаоднешторечида
сезлослутенеслушају,инакрајушапутавиразговорсапламич
комнагробуЈевстатијаПрвог.Утомсмислу,отацСпиридонсе
можепосматратиикаометафораприченамикропланукоја,попут
целокупнепричеуроману,јењава,алиипакостављанаду,буду
ћидаонсаговорникепроналазиимеђуонимакојисупроменили
страну–крајпричеуједнојеињенновипочетак.

Чудовазнесења–усменопредањеиуметничкорешење

Одвајањецрквеодтлаињенолебдењеснаженомолитвоми
појеммонахаисвихверника,којисусеуманастирузавремепро
слављањаВаскрсазатекли,романескнупричуоуздизањуЖиче
доводиувезусанароднимпредањимапопутоногоцрквиуселу
Кални,којасеједненедеље,заједносасвештеникомиосталимна
родом,диглауваздухипрешланадругустрануТрговишкогТи
мока,22илионихукојимацркву,какобијезаштитилиодтурског
харања,БогилиСветиАранђеопреносенасигурноместо.23У
овимпредањимаслојхришћанскогучењајевеомабитан,уњима,
нарочитоупрвом,„кондензацијамитскеихришћанскесеманти
кеуфункцијитумачењанароднеисториједостиглајеможданај
већумјеру”.24Њиховарелигиознаосноваосветљенахришћанским
аспектом,веомабитнимбудућидаје„ријечохришћанскимвјер
ницимаињиховојбогомољииневјерницимакојијеугрожавају”25,
умногомеодговараначелимахришћанскогучењакојасеуроману,
поводоммотивауздизањацркве,активирају.Тоје,пресвега,но
возаветнаметафораосназиверекојаможеигоредапомера,26која

21 Г.Петровић,нав.дело,72.
22 Р.Љ.Павловић,нав.дело,20.
НаовомместупотребнојенагласитидајеЈеленкаПандуревић,говорећи

опоменутомпредању,управоПетровићевуОпсадуцрквеСветогСпасанавела
каопримерњеговогочувањаиусложњавањаизванграницаусменекомуника
ције,атаквостањествариприписала„(јошувијек)подразумијеванимзнањима
иемоцијама”(Ј.Пандуревић,нав.дело,408).Постојањевеликогбројаоваквих
предањауближојидаљојоколиниЖичетакођебимогаобитиједанодразло
газаступљеностимотивалетећецрквеуроману(оцрквамаиманастиримаза
којесевезујупредањаовогтипа,каоиоњиховомгеографскомодредишту
види:Р.Љ.Павловић,нав.дело,1–20).

23 Исто,4.
24 Ј.Пандуревић,нав.дело,408.
25 Исто,411.
26 БиблијаилиСветописмоСтарогаиНовогазавјета,Старизавјет

превеоЂураДаничић,НовизавјетпревеоВукСтеф.Караџић,Британскои
иностранобиблијскодруштво,Београд1967,Мт.17:20;21:22;Лк.17:6.
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уроману,каоиународнимпредањимаилегендама,неостајена
нивоуапстракцијенегосеконкретизује–црквемењајусвојеме
сто.Идокународнимпредставамацрквекојепрелећусаједног
местанадругобивајуанимизованеиантропоморфизоване27,у
ПетровићевомделуманастирЖичасефлорализује,поистовећује
сабиљком,цветомилијабуком,28причемујебитнонагласитида
биљеуромануимапривилегованоместо.29ПредстављањеЖиче
каоцветаотачаствакојижелидасеспасепропастииздижући
секанебуасоциранацветовенебескограја,очијемпостојању,
каознањукојесамоодабранипоседују,сведочиБлашко.30

Свестопостојањународногпредањауроманујеиекспли
цитноизраженаповодомцрквицеСветихТеодора:

Онистарији,штопамтепредања,познадошеједнобродну
црквуСв.ТеодораТиронаиТеодораСтратилата,црквукојајеза
гонетноишчезлапречетрдесетакгодина,приликомопсадеЖиче
одвојнеБугараиКумана.31

Одсуствоцркведугочетрдесетакгодина,премасвојојнаме
ни,одговаракупањуцрквеународномпредању–њимасеознача
вапериодилипоступакочишћењаоднанетоггреха.Мењањеиме
наодбеглецрквице,тојестпосвећењедругимсветитељима,32још
једнајеунизусличности,стимдасеицрквицаСветихТеодора,
тојестновопосвећенацрквицаСветогПетраиПавла,каоисама
цркваСветогСпаса,враћајунасвојеродноместо,штонијекарак
теристичнозанароднапредањаилегендеолетећимцрквама.

Молитвакаоводакојакрепи

Каопоступакочишћењаможесеразуметииавантуристичка
епизодаоспасоносномоблаку,изворупрекопотребневоде,која

27 Ј.Пандуревић,нав.дело,412.
28 Г.Петровић,нав.дело,73,267.
29 М.Токин,нав.дело,64–71.
30 Г.Петровић,нав.дело,206–207.
Оваквоуметничкорешењереализацијечудавазнесењацрквемоглоје

битиподстакнутоисхватањем„хришћанскедушекаовртакојиће,захваљују
ћибожанскојхрани,процветатиидонетиплодове”(ДаницаПоповић,„Цветна
симболикаикултреликвијаусредњовековнојСрбији”,Зограф,32,2008,71).У
складусањим,храмкаоместосусретачовекаиБогаисабирноместохришћана
могаобипопримитиобликбиљке,илиједногњеногвегетативногдела,цвета
илиплода,симболишућитимеснагузаједништваидуховнучистотуонихкоји
сеуњемуналазе.

31 Г.Петровић,нав.дело,368.
32 Исто,369.
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подједнакоутољавастварнуидуховнужеђ–жеђкаометафора
насушнепотребеверниказамолитвомизаштитомТворцаизјед
начавасесафизичкомжеђикојаможеуморитичовека.Стогавода
којаизоблакастижемонасимаинародууопседнутомманастиру,
осимштоимвраћателеснуснагу,јачаињиховуверуумогућност
спасења.Вода,каоиународнимпредањимаукојимасецркве,пре
негоштопрелетенадругоместо,окупајуурецикакобисеочи
стилеоднанетогимгреха,33ималустративнумоћ,способностда
сперенесамотелесну,физичку,прљавштину34негоидуховну
клонулостокупљених.35УвезисатимсвакакосуиучењаоХристу
каоизворуживотодавнеречи,36означајумолитвекаоистинског
разговорасаБогом,37алииучењаомолитвикаоводикојомсе
умивачовековадуша.Такокопањестуденцауоблакудобијазна
чењедубљења,тражењаизвораусеби,причемујемолитва„једи
насигурностнатомнапорномпуту”.38Такође,молитвом,изједна
ченомсаспасоносномводом,демонстрирасеиснагазаједништва
–уједињени,монасииверниципостајусведоцијошједнемани
фестацијечуда,којомсеречиоцаСпиридона,дајемолитвисвуда
место,39потврђујукаонајкориснијисавет.40

БлашкоилипричаомаломјелашјуиСавиНемањићу

Битнуулогууодвајањуиодржавањуцрквенасигурнојуда
љеностиоднепријатељаимаБлашко,убогибожијичовек,41који

33 Р.Љ.Павловић,нав.дело,18.
34 Г.Петровић,нав.дело,274,309.
35 Исто,275.
36 Петровићгауроману,каозавршницуепизодеоспасоносномоблаку,

инаводи:„Свакикојипијеодовеводеопетћеожедњети.Акојипијеодводе
којућумујадатинећеожедњетидовијека;неговодаштоћумујадатибићеу
њемуизворводекојатечеуживотвечни”(Исто;Библија...Јн.4:13–14).

37 Б.Турањанин,нав.дело,39.
38 Исто,53.
39 Г.Петровић,нав.дело,72.
40 Поистовећивањемолитвесаизворомкојидарујеживотостваренојеи

уописубрадеоцаГригорија,реликвијараукомесечуваанђеоскоперо,акоја
сеготовоувела,икаотакванеспособнадасачуваСавинузаоставштину,поново
сплићеоснаженаизворомвере(Б.Турањанин,нав.дело,50–51).

Такође,молитвакојамонасимаиверницимаобнављаживотнуснагуоп
садницимадоносиштетуиболест(јошједнаунизубинарнихопозиција–на
предовање/назадовање):„Заразликуодгорњепорте,долесуБугарииКумани
гацалипоблату.Подстопамавојнетлосезбљузга,разгњеца.Онодубоконишта,
осталонаместуманастира,садасепретворилоуништаиспуњеносмутиводом.
Гдесуиудариле,хиљадекапљицакишницесупрепукле.Онакораспукле,убр
занобигњилиле,прожималеваздухтрулежномвлагом.Рђавиосипсејавнуна
свемугвозденом.Смраднисезапахбуђизавучеуноздрве.Опсадниципочеше
дапоболевају”(Г.Петровић,нав.дело,310).

41 Исто,76,205.
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својимделовањемпотпомажемолитвенипојмонахаиверника.
Онје,каоштомуисамоимеговори,блаженпосебнимзнањима
којадоносекористманастиру,аличијипоступциипричекод
многихизазивајусмехипоругу.42Поособинамаипонашањулик
Блашкасеизједначавасадефиницијомонегрупепобожнихљуди
којисеународуназивајујуродиви,богомољци,црквари–саони
мачијепонашањенијеувекобјашњивоузрочнопоследничним
односом,већпревазилазиопсегтакозадатесликесвета.Уодносу
нанароднапредања,укојимабогомољципроналазеиуказујуна
црквекојесупрелетелесаједногместанадруго,43Блашкојесве
присутануживотужичкогманастира,безобзиранавременску
димензију–одпразникаВакрсењакрајемXIIIвекадокрштења
БогдановогиДивниногдететакрајемXXвека.44

ЗахваљујућиБлашкуманастириљудиуњемудвапутаизми
чуразарајућембесукуманскеибугарскевојске.ПрвипутБлашко
црквуодвајаодземљеповлачећијезаједанњенкрај;другињегов
подухватпредстављаспојдавнозаборављеногалиуњеговојљуба
випремабиљуидрвећуипаксачуваногзнања45иистинскевере
учудо.Направившивеслаодјеловинеизапловившималомцркви
цомСветихТеодора,привезаномзахрам,насигурнувисину,ван
домашајанепријатеља,46Блашкосе,каоиотацСпиридон,показује
каонекокознавишеоддругихико,маданесвесно,поштујезавете
предака.Израдавесалаодјеловогдрветадобијапунсмисаоако
сеуобзирузмеулогаовогдрветаодређенастаримправилом:

...оддобаАнеДандоло,кадасувенецијанскегалијезаузеле
готовополовинусводаизнадрашкеземље,преманеписаномзако
ноправилу,чијасесврхаизгубилаунекомодупадамеђувремена,
свакајецркваусвојојпортиморалаиматималојелашјеоддесе
тинувитихстабала.47

Весласуобликкојијеловинадобија,ауконтекстунаведеног
одломка,одређујућиводукаометафоруопасностикојапрети,јасно
језбогчегаБлашкоуправоњихдеље.Она,преузевшисимболич
казначењајеле,постајусредствоспаса.48Апотропејскаулогајеле

42 Исто,207,209.
43 Р.Љ.Павловић,нав.дело,23.
44 Г.Петровић,нав.дело,76,397.
45 Исто,205–207.
46 Исто,208–209.
47 Исто,197–198.
48 Међутим,избордауправовеслабудуоруђекојимћесеманастирспа

ситиоддемонизованихнепријатеља,чијисепросторбивствовањапоистове
ћујесапаклом(припадницинепријатељскевојскеизједначавајусесадемонима,
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јеочигледна.ОнасеможеодредитиикаосимболСавеНемањића,
његовазамена,собзиромнатодајеонодбрананакојојсеслама
опасностоличенауразорномутицајуАнеДандоло,адасеодтада
јеласадиублизинисветињаијошувекимамоћдапружизаштиту.
Занимљивоједасеиународнимлегендамаовајсветитељдоводи
увезусајелом–уморанодпута,СветиСавазаспаојеподјелом
иБоггајетадапозваосеби,збогчегајесветацјелублагословио.49

Упркоссвему,могућностпотпуногостварењачуда,којеби
подразумевалопоразиодступањенепријатеља,биваупитна.За
разликуоднароднихпредањаилегенди,укојимасецрквеувек
успешносклањајуодразорнесилеонихкојижеледаихобезвреде,
манастирЖичаипакпадаурукебугарскихикуманскихвојника.
Главнионемогућилацостварењачудајестеђаво,нечастивикоји
мењаимена,акојиуманастирскипросторулазикаоАндрија
Скадранин.

Тишиназаборaвакаоуздарјестранца

АндријаСкадранин,пресвегатрговацвременом,каонеко
туђ,стран,некокодолазииздалекаисвојимизгледомипонашањем
одудараодосталогнарода,уманастирусенашаонасамданпро
славеВаскрса.50Његовоприсуство,непрепознатокаопогубно,
омогућавапобедунепријатељаобесмишљавајућибезбеднипро
сторманастира–оградаокохрама,којакаоисвакикруг,будући
дасимболишевечност,имамоћдазаштитионоштосеунутарње
налази,51нијеникаквапрепреканечастивом,азаштитнаулогатри
путапоновљеногопходаокоманастиразавремеваскршњелитур
гијепоништенајенасамомпочетку,јерјеђавовећмеђуњима.

одсуствосветлости,атимеиправогживота,одсуствозвука,блато...),можесе
довестиувезуисатумачењемсимболизмаХрамаЈосифаФлавија,према„ком
двориштепредстављаМоре(тојестдоњипредео),светилиштеЗемљу,аолтар
Небо”(М.Елијаде,нав.дело,91).

49 ПавлеСофрић,Главнијебиљеународномверовањуипевањукоднас
Срба,„СветиСава”,Београд1912,131.

50 Свестопотенцијалнојопасностистранцасведенајенаодређењестра
нопријемницекаоместањеговогборавкауманастиру.Међутим,тонијебило
довољнодаспречињеговнегативниутицај.Оваквапроменаразумевањаи
понашањапремастранцумоглабибитимотивисанаихришћанскоммишљуда
људе,каостранацкојитражипомоћ,можепосетитисамГосподилиједанод
његовиханђела,аштојеусупротностисатрадиционалнимодређењемстранца
каотуђинакојиможебитиопасанпозаједницу.

51 М.Токин,нав.дело,24.
Зидинекојесуопасиваленасељаштитиласуихиодвидљивихиодневи

дљивихнепријатеља–билесуобреднопосвећиванеуциљуодбранеодДемона,
БолестииСмрти(М.Елијаде,нав.дело,96).
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Андријасеругачитавомчовечанствуносећиимечовека.Сва
коодњегових,уроманунаведених,имена/презимена,носиусеби
старогрчкуречανήρ(anēr)штозначичовек,илиданашњуανδρόϛ
(andrόs)уужемзначењумушкарац,уширемчовек,људина,или
човеквиталнеснаге,мушкарчина.52

Делујућиизнутра,нарушавајућиснагујединствазаједнице,
пресвегапрекодохијараДанила,АндријаСкадранинчинисве
какобипадЖичепостаостварност.Онјетајкојипрвиреметирав
нотежуихармонијусавршенствахрамаикојинастојидатајитако
уређенсветсурвауништавилохаоса.Неометанимпостојањеми
деловањемтуђинанапросторусветогместаодбранаманастира
заправоодпрвогданабиваосуђенанапораз,којисвојепотпуно
уобличењепочињедадобијадвадестиосмогданаопсаде,наводе
нусуботу,53каданечастиви,прекоредаотворившипрозорбудућег
времена,бежиизхраманосећисасобомсвојплен,будућегодине
манастираЖиче.

Нарушавањејединствазаједницеињеногмолитвеногсабра
ња,оличеногуотпадништвудохијараДанилаобележеногиздајом,
представљенојеодвајањемцрквицеСветихТеодораодСпасовог
дома,54накончегасеманастирсурваоувртлогподсобом,ацркви
ца,отуђена,пловиланебомизнадрашкеземљечекајућидансвог
приземљења.Међутим,престанак,илитачнијепрекидпостојања
Жиченијезначиоињенкрај–тишинизаборавасупротствљала
сеприча.Иакопохарана,Жичајесачуваласвојенајвећеблаго,
анђеоскоперо,најзначајнијидарСветогаСаве.

ПерокојимјезабележенапричаоЖичи

Анђеоскоперо,највреднијареликвијачуванаубрадимана
стирскогигумана,апретогаСавеНемањићаивизантијскогва
силеусаТеодораЛаскариса,носисложенусимболику.55Онојеи

52 М.Токин,нав.дело,31.
53 Суботаје,каоиуторак,несрећандан(М.Недељковић,нав.дело,234).
54 ПоступакдохијараДанилакојисеостварујеупотребомјеловихвеса

ла,оруђаспасауБлашковимрукама,показујеколикоразорнаможебитимоћ
нечастивог–грехиздаје,почињенђаволскимупливом,злоупотребљаваипре
ображаваинајвећедобро(Г.Петровић,нав.дело,353–354).

55 Снажнасимболикаанђеоскогперапредоченајеибројевимакојисеу
везисањимјављају.Анђеоскопероједеветоперокојенедостајенаплашту,
састављеномоддесетхиљадапера–деветјечиноваанђела,бројдеветусеби
трипутасадржибројтри,којијееманцијачуда,деветјепоследњиједноцифре
нибројнаконкогследипрелазакнановиниво,представљенуправоцелокупним
плаштомоддесетхиљадапера...(осимболицинаведенихбројевавиди:П.Ж.
Петровић,„Бројеви”,Српскимитолошкиречник,Нолит,Београд1970,53–55;
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потврдаконтинуитетавизантијскетрадицијеусрпскојкултури,
повезаностисапрецима,духовнимколикоиотачаственим,ине
побитнидоказвереунебескоцарство,каоивереучудоспасења.
Пероје,каоиотацСпиридонидрводељаБлашко,којијесвојим
несвакидашњимпричамазнањимагрејаоверникеокупљенеу
манастиру,пресвегаувезисасамомречју,апотомисапричоми
моћикојуонаима.Захваљујућињему,тамогдесепрекинула,при
чаоЖичисеинаставља.56Истовремено,онојеиразлогопсаде
манастираиразлогњеногспаса,захваљујућињемуЖичапостаје
иостајецентарсвихдешавања,пупакКосмоса–лебдећиукупо
лихрамаанђеоскопероунераскидивичворвезујесвевременске
нитињеговогпостојања.

Истакнутесличностиизмеђумотивалетећецрквеународном
предањуиромануОпсадацрквеСветогСпасадоводедозакључка
дауметничкиобрађеновајмотивзадржавасвојесуштинскекарак
теристике,алиидадобијасасвимновеуциљубогаћењаслојеви
тостисвогзначења.Мотивлетећецрквеуромануфункционише
каојошједанначиндасеиспричапричаоважностиприче.Испле
тенодмитских,фолклорнихихришћанскихслојевазначења,који
свиупућујунапрапричуоборбиДобраиЗла,овајмотивзаогрће
историјскуосновуиуказујеназначајпричекаојединогистинског
постојања.Њимесепосредујеидејазаједништвапредакаисавре
меника,којасеуроманунајвишевреднује,акојуписацсвојим
остварењем,преузевшињеговсредишњимотивизбаштинеусме
некњижевности,потврђује.Значајтогзаједништваистичесеи
најзначајнијимсимболомромана,плаштомоддесетхиљадаразли
читихпера.КаодарнеугледногплеменаСкитавизантијскомцару,
плаштпредстављазаједништвосвихзнањакаоисвестоњеговом
пореклу–највећумоћједногнарода.

С.М.Толстој,„Број”,Словенскамитологија–енциклопедијскиречник,Zepter
bookworld,Београд2001,54–55).

56 Нитпостојањахрама,скраћеназагодинекојејенечастивиукрао,бива
настављенанавременскојипросторнојтачкипрекида–ЖичасеуздиженаВо
денусуботунапросторусвогпрвобитногпостојања,чимесеобнављацелови
тостњенеприче.Веомајебитнодатобудебаштако:„Искупившипратњуђакона
путовника,зналацаградитељскогзаната,мраморника,зографаипреписивача,
ЈевстатијеДругијенамахоставиосвепословеикренуо,небилисеупохараној
црквиСв.Вазнесењанашаотачнонауреченидан,наВоденусуботу”(Г.Петро
вић,нав.дело,334–335).


